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Schoolfotograaf
Zomerschool voor groep groen (7 en 8) van 13.30 – 16.30 uur

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Nou, herfstiger kon deze week niet zijn, geloof ik. Wat een enorme hoeveelheden water is er uit de lucht komen
vallen de afgelopen week, niet normaal….
Afgelopen maandag zijn alle 136 kunstwerkjes opgehaald door een medewerker van de Kasteeltuinen. Vanaf
morgen zijn ze allemaal te bewonderen als “scholenproject”. Als dank voor hun bijdrage hebben alle kinderen een
vrijkaartje gekregen. Met dit vrijkaartje hebben ze toegang tot de avondexpositie tussen 19.00 en 23.00 uur van 9
tot en met 25 oktober. Begeleidende ouders moeten zelf een kaartje kopen en zich online aanmelden bij de
kasteeltuinen om een plek te reserveren, natuurlijk in verband met corona. Hieronder alvast een foto die een tipje
van de sluier oplicht. Het scholenproject zal vervolgens meereizen naar een soortgelijk lichtkunstfestival in
Denemarken, waar hun kunstwerkjes dus ook aan publiek tentoongesteld worden.
Verder in deze nieuwsflits stelt de stagiair bij meneer Joop zich voor én hebben we een foto, vers van de pers, van
onze nieuwe leerlingenraad. Afgelopen woensdag zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen en hebben ons aan
elkaar voorgesteld. Het komende jaar zullen we elke maand op de eerste woensdag elkaar treffen en zaken die van
belang zijn voor school met elkaar bespreken. Eerste punt voor de komende vergadering zal zijn hoe we het
stakingsgeld van de staking in november vorig jaar zullen besteden.
Nog even een update over thuisonderwijs. Vanmorgen heeft groep 4G thuis moeten werken. Juffrouw Angélique is
met donderdag in de loop van de dag met verkoudheidsklachten naar huis moeten gaan. Vanmorgen kon ze getest
worden, maar vervanging was er helaas niet voor haar. Nog één week en dan begint de herfstvakantie. Duimen
maar dat er komende week geen groepen thuis hoeven te werken….
Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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Even voorstellen
Hallo ouders en verzorgers van de kinderen van groep 3H.
Mijn naam is Mark, via het opleidingsinstituut Variva ben ik afgelopen september
begonnen met een verkorte opleiding tot onderwijsassistent. Mijn opleiding duurt 1 jaar
waarna ik vervolgens graag verder zou willen gaan met de Pabo
Over mijzelf
Ik ben 31 jaar en geboren in Velden waar ik na al die jaren nog steeds woon. Ik woon
samen met mijn vrouw Imke die nu 4 maanden zwanger is van ons eerste kindje. Ik ben
natuurlijk erg trots dat ik vader word. Momenteel werk ik nog als tegelzetter, maar ik merkte aan mijzelf dat naarmate
ik ouder werd ik steeds meer interesse en enthousiasme kreeg in het onderwijs.
Stage
Sinds 5 weken loop ik stage in de groep 3h van meneer Joop.
Op maandag en dinsdag ben ik aanwezig in de klas en help ik mee met ondersteunende taken en begeleid ik de
kinderen tijdens de lessen. Ik ben blij dat ik via de stichting Kerobei bij Kom.mijn ben gekomen. De tijd die ik nu hier al
heb doorgebracht is zeer leerzaam en ik ben ook erg benieuwd naar de groei die ik hier verder zal doormaken. Ik zit in
een leuke klas, die zorgt voor af en toe een uitdaging. En ik ben blij dat ik het komende jaar mag meemaken hoe de
kinderen zich zullen ontwikkelen.

Even voorstellen; de nieuwe leerlingenraad

Deze kanjers vertgenwoordigen hun klas in de leerlingenraad dit jaar. Isis en Nando namens de groepen 5, Pleun en Lani
namens de groepen 6, Dana en Sam vanuit de groepen 7 en Rohiv en Ihsane vertegenwoordigen de groepen 8. De
eerste kennismaking was heel positief. Veel succes allemaal!!!
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Scholenproject Enchanted Gardens
Deze foto kregen we toegestuurd van de Kasteeltuinen. Volgens mij staan er ook werkjes van onze school tussen…

Continurooster
Ja, ja, het blijft even hét onderwerp van gesprek.
Na de herfstvakantie wordt gestart met het continurooster. En wij zijn nog druk bezig om de puntjes op de i te zetten.
Dan gaat het met name om de pauzetijden. Wij zoeken nog ouders die ons hierbij willen helpen, of zich misschien als
reserve willen aanmelden.
Als u zich al aangemeld hebt, waarvoor onze hartelijke dank, hoeft u zich nu niet opnieuw aan te melden.
U krijgt van ons nog een bericht over de specifieke invulling hiervan. Dit bericht komt als alle ouders gereageerd
hebben, want er zijn nog ouders die niet gereageerd hebben op onze mail.
Als u zich bij de enquête hebt opgegeven om te helpen, maar het nu niet meer uitkomt, dan horen wij dit ook graag.
Namens het team,
Margo Ruhl
margo.ruhl@kerobei.nl
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